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  हजारो वर्ाांपूवी चीन देशाच्या लोकाांनी आपली कामे सुलभ  
करण्यासाठी ववचार-चचांतन करून नवनवे शोध लावले.  
तयाांनी नवनवीन उपकरणे बनवून तयाांच ेदैनांददन जीवन  
आरामदायी केले. तयाांनीच प्रथमत: एकचाकी ढकलगाडी  
बनवली. तयाांनी छपाईच ेतांत्रही शोधनू काढले. तयाांनी  
चचनीमातीची भाांडीदेखील बनवली. छाया-प्रकाशाच्या  
नाट्यखेळात कठपुतळयाांचा वापर तयाांनीच प्रथम केला.  
होकायांत्र कसे बनवायच,े शाई कशी बनवायची, अॅबॅकस  
कसे बनवायच,े पतांग कशी बनवायची आणण उडवायची या  
साऱयाांच ेज्ञान चीनी लोकाांना होते.  
आपल्या दीर्घ इततहासाच्या सुरुवातीच्या काळात चीनी  
लोकाांना ज्ञात असलेल्या अशा काही मजेदार गोष्टी तुम्हाला  
या पुस्तकात वाचायला ममळतील. या वस्तू बनवताना  
तयाांनी तयामागच ेववज्ञान जाणून रे्तले होते, हेदेखील  
तुम्हाला यातून कळेल. तमु्ही जसजसे वाचत जाल तसतसे 
तुम्हाला चीनी लोकाांच्या ज्ञानाची आणण तयाांनी लावलेल्या  
शोधाांची ओळख होईल. चीनी लोकाांनी ज्या पद्धतीन ेया  
वस्तू बनवल्या, तयाच पद्धतीने तुम्हीही तया बनवून  
पादहल्या तर या साऱया गोष्टी समजून रे्णे तुम्हाला सोपे  
जाईल.   
 



चीनी लोकाांना ज्ञात होत े
की पतांग कशी बनवायची आणण हवेत कशी  
उडवायची. पतांग बनवण्यासाठी ते कागद आणण  
बाांबूच्या काड्या वापरत. पक्षी, फुलपाखरू, मासा,  
चाांदणी आणण डॅ्रगन अशा ववववध रुपाांच ेपतांग ते 
बनवत असत. हे पतांग ते रांगवतदेखील असत.  
सणासुदीच्या काळात ते हे रांगीबेरांगी पतांग उडवत  
असत. काही पतांग एवढे अवाढव्य असत की तो  
उडवायला अनेक माणसाांची गरज भासे.  

आज 
देखील आपण पतांग बनवतो आणण उडवतो.  
काही देशाांमध्ये पतांग उडवण्याची स्पधाघ भरवतात. जगभरात 
अनेक देशाांमध्ये मुलाांना पतांग उडवण्यात भारी मौज वाटते.  
 
तुम्ही 
स्वत: आपला पतांग बनवून उडवू शकता. एक पातळ लाकडाची 
आखडू काडी एका लाांब काडीच्या वरच्या भागावर आडवी ठेवा, 
जेणेकरून क्रॉस चचन्ह बनेल. या दोन्ही काड्या  
जेथे छेदतात, तेथे तयाांना दोऱयाने र्ट्ट बाांधा. दोन्ही काड्याांची 
चार टोके दोऱयाने जोडा. या चौकटीला एका कागदावर ठेवून 
चौकटीभोवतालचा कागद कापून टाका. कागदाच ेकाठ दोऱयाांवर 
चचकटवून घ्या. पतांगाच्या तळाला कापडाची  
एक पातळ पट्टी चचकटवा. या पट्टय्ाांच्या  
छेदभागावर एक लाांब दोरी बाांधा आणण  
आपण बनवलेला पतांग मनसोक्त हवेत  
उडवा.  



चीनी लोकाांना ज्ञात होत े
की छायानाट्य सादर करताना सावल्या कशा तयार करायच्या. ते 
डुक्कर, बकरी, गाढव आणण मासा याांची कातडी रगडून आणण 
ओढून-ताणून खपू पातळ करत. ते पातळ बाांबूच ेदाांड,े हाड ेककां वा 
हस्तीदांत याांच्या चौकटी बनवत. मग ते या चौकटीवर कातडी 
बसवून कठपुतळी बाहुल्या बनवत आणण तयावर सुांदर नक्षीकाम 
रांगवत. एक पातळ पडदा आणण तेलाच ेददवे याांच्यादरम्यान 
आपल्या बाहुल्या नाचवून ते खेळ दाखवत. बाहुल्याांमुळे पडद्यावर 
पडणारा प्रकाश अडवला जाऊन चालतया-कफरतया सावल्या ददसत. 
पडद्याच्या ववरुद्ध भागात बसलेले प्रेक्षक हा सावल्याांचा खेळ बर्त. 
सादरकताघ अशा खेळातून एखादी रांजक कथा साांगत असे.  

आज 
चलचचत्र,े स्लाईड यांत्र ेवगैरे वापरून आपण चालती-कफरती 
चचत्र ेदाखवतो. या यांत्रात कफल्म वापरतात. या कफल्मवर 
चचत्र ेअसतात. यांत्रातून येणारा तीव्र प्रकाश आणण  
पडद्याच्या दरम्यान ही कफल्म चालवली जाते.  
कफल्मवरची चचत्र ेददव्याांमधनू येणारा प्रकाश  
कमीअचधक प्रमाणात अडवतात. यामुळे ववरुद्ध  
भागात बसलेल्या प्रेक्षकाांना ते चचत्र पडद्यावर  
पाहायला ममळते.  
 
तुम्हाला  
बोटाांनी सावल्या बनवायला तनश्चितच आवडले.  
तुमचा हात मभांत आणण ददव्याच्या दरम्यान धरा. 
तुमच्या हाताने प्रकाश रोखल्यामुळे हाताची  
सावली मभांतीवर पडलेली ददसेल. आता तुमची बोटे 
इथे-ततथे कफरवा आणण वेगवेगळया आकाराांच्या  
सावल्या बनवा.  



चीनी लोकाांना ज्ञात होत े
की चीनीमातीपासून भाांडी कशी बनवायची.  
ते पाांढऱया मातीमध्ये वाळू आणण खडकाांच ेचणूघ (पावडर) ममसळत 
आणण हे ममश्रण दळून रे्त. मग ममश्रण पाण्याने अनेकदा धऊुन 
ते जाड, र्ट्ट मुलायम लगदा (पेस्ट) करत. या लगद्याला ते 
फुलदाणी, कटोरा, थाळी, बरणी असे ववववध आकार देत आणण 
तयाांच्यावर रांगकाम करत. मग चीनी कुां भार ही भाांडी टणक 
करण्यासाठी गरम तप्त भट्टीमध्ये अनेक ददवस तापवत. तयानांतर 
ही भाांडी भट्टीतून बाहेर काढून सावकाश थांड होऊ देत. या 
भाांड्याांना जगभरात चीनीमातीची भाांडी म्हणूनच ओळखले जाते. 
या भाांड्याांचा दजाघ, तयाांच्यावरच ेदेखणे नक्षीकाम आणण रांगकाम 
याांमुळे ही भाांडी अततशय लोकवप्रय आहेत.    

आज  
देखील चीनीमातीला आकार देऊन आणण तप्त भट्टीमध्ये 
तापवून भाांडी, फुलदाण्या वगैरे वस्तू बनवल्या जातात. 
कारागीर अशा अनेक वस्तू हाताांनीच बनवतात. परांतु 
आजकाल बऱयाच वस्तुांना कारखान्यात यांत्राद्वारेही आकार 
देतात आणण मोठमोठ्या भट्टय्ाांमध्ये तापवतात.  
 
तुम्ही  
सुद्धा चीनीमातीची भाांडी बनवू शकता. खेळण्याांची ववक्री 
करणाऱया दकुानात लहान मुलाांसाठी असे खेळ ममळतात. 
तयातील चचकट मातीच्या ममश्रणाला हाताांनी कटोरा ककां वा 
थाळीसारखा आकार देऊन भट्टीत तापवा आणण टणक करा. 
भट्टी नसेल तर वस्तू उन्हात ककां वा वाऱयावर सुकवा. मग 
टणक झालेल्या कटोऱयावर ककां वा थाळीवर रांगकाम करा. 
तुम्हाला भाांड ेनीटसे बनवता आले नाही तरी चीनी मातीला 
आकार कसा द्यायचा, तयाांना टणक कसे करायच ेया गोष्टी 
नक्कीच मशकायला ममळतील.   



चीनी लोकाांना ज्ञात होत े
की सांगीत वादे्य कशी बनवायची.  
चीनी लोक लाकूड आतून पोकळ करून सतारीसारखे 
तांतुवाद्य बनवत. तयाच्या तारा छेडून ते सांगीत वाजवत.  
चीनी लोक बाांबूमधनू नळकाांड ेकापत आणण शेंग नावाच े
वायुवाद्य बनवत. या वाद्यामध्ये तोंडाने फुां कून ते सांगीत 
वाजवत.      
ते लाकडापासून आणण धातुपासून ववववध आकाराांची वपांपे, 
ढोल आणण र्ांटा बनवत. तयाांच्यावर आर्ात करून ते 
वेगवेगळे आवाज काढत. ही वादे्य ते सणासुदाच्यावेळी 
आणण मनोरांजनासाठी वाजवत.  

आज 
देखील आपण बॅंजो, व्हायोलीन, सारांगी याांसारखी तांतुवादे्य  
बनवतो. आपण बासरी, शहनाई, ट्रम्पेट, क्लॅरीनेट,  
सॅक्सोफोन याांसारखी वायवुादे्य बनवतो. आपण ढोल-ताश,े  
ड्रम, र्ांटा आणण मसम्बल याांसारखी आर्ात वादे्य बनवतो.   
ही वादे्य वाजू लागली की लोक तयातून तनर्णाऱया  
सांगीताचा आनांद रे्ऊ लागतात.  
 
तुम्ही  
देखील तुमच ेस्वत:च ेखेळण्यातील सांगीत वाद्य बनवू शकता. 
एका उर्ड्या डब्याभोवती वेगवेगळया जाडीच ेरबरबॅंड बाांधा.  
आता तयाांना हाताने छेडा. तनर्णारा ध्वनी ऐका.  
तसेच ररकाम्या बाटलीच्या तोंडावर फुां कर मारा. तयातून  
तनर्णारा आवाज ऐका.  
ररकाम्या खोक्याांच ेआणण डब्याांच ेड्रम बनवा. तयाांच्यावर  
आर्ात करा. तयातून तनर्णारे वेगवेगळे आवाज ऐका. या  
वाद्याांचा आनांद घ्या. तुमचा स्वत:चा वाद्यव ांद बनवा.  



चीनी लोकाांना ज्ञात होत े
की बांदकुीची दारू कशी बनवायची. तयाांनीच तयाचा शोध लावला 
होता. ते बांदकुीची दारू फटाके बनवण्यासाठी वापरत. तयाांनी 
लहान-सहान फटाके बनवले. तयाांनी मोठमोठे फटाकेही बनवले. 
तयाांनी अश्चननबाण (रॉकेट) बनवले. ते वर उडून फुटल्यावर 
आकाशात मासे, डॅ्रगन, झाड,े चाांदण्या आणण पक्षी अशा अनेक 
रांगीबेरांगी आक तया बनत.  
सणासुदीच्या काळात ते हे फटाके उडवत.  

आज 
देखील आपण फटाके बनवण्यासाठी बांदकुीची दारू वापरतो.  
रोमन मेणबत्त्या, रॉकेट आणण इतर फटाके उडवून आपण 
आतर्बाजी करतो आणण उतसव साजरे करतो. काही वेळा मोठे 
खडक फोडण्यासाठीही आपण बांदकुीची दारू वापरतो. 
बांदकुीच्या गोळयाांमध्ये आपण हीच दारू वापरतो.  
 
तुम्ही 
बांदकुीच्या दारुचा वापर कधीही करू नका.  
परांत!ु 
मोठ्या मुलाांनी फटाके वाजवले तर ते पाहाण्याचा आनांद 
तुम्ही तनश्चितच रे्ऊ शकता.  



चीनी लोकाांना ज्ञात होत े
की आकडमेोड करण्याची चौकट कशी वापरायची. 
ते तयाला सुआन पन म्हणत. आपण तयाला अॅबॅकस 
म्हणतो. चीनी लोक सुआन पन बनवताना पातळ 
बाांबूच्या काड्याांमध्ये ककां वा धातुच्या ताराांमध्ये पोकळ 
मणी अडकवून एका चौकटीत बसवत. गणणती 
समस्याांच ेउत्तर काढताना ते हे मणी वर-खाली 
सरकवत.   
  

आज  
देखील मशक्षक वगाघत लहान मुलाांना आकडमेोड मशकवण्यासाठी 
अशी मण्याांची चौकट वापरतात.  
कायाघलयातील लोक आणण दकुानदार खास यांत्र वापरून 
आकडमेोड करतात.  
हे यांत्र बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणण भागाकार सहजररतया 
करतात. योनय उत्तर ममळण्यासाठी यांत्रावरची कोणती बटणां 
दाबायची, एवढां मशकलां की झालां. 
 
तुम्ही 
सुद्धा तुमचा स्वत:चा अॅबॅकस बनवू शकता.  
15 इांच लाांब आणण 12 इांच रुां द असा एक काडघबोडघ घ्या. तयाच्या 
प्रतयेक रुां दीवर एक-एक इांचाच्या फरकाने दहा दठपके काढा. या 
दठपक्याांच्या दठकाणी तछदे्र करा. एका दोरीमध्ये दहा मणी ओवा. 
ही दोरी एका दठपक्याच्या तछद्रापासून ववरुद्ध टोकाच्या तछद्रापयांत 
ताणा. दोरीच ेएक टोक तेथील तछद्रातून आत नेऊन पाठीमागे 
गाठ मारा. याचप्रमाणे दोरीच ेववरुद्ध टोक तेथील तछद्रातून आत 
नेऊन गाठ मारा. याचप्रकारे, मणी ओवलेल्या आणखी नऊ दोऱया 
काडघबोडघवर बाांधा.   
बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणण भागाकार  
करण्यासाठी हा अॅबॅकस कसा वापरायचा, हे  
आता तुम्ही मशकू शकता. तुमच ेमशक्षक  
तुम्हाला यात मदत करू शकतात.  



चीनी लोकाांना ज्ञात होत े
की आज आपण वापरतो तो कागद कसा बनवायचा.  
तयाांनीच प्रथमत: असा कागद बनवला. ते चचांध्या, दोरीच े 
तुकड,े झाडाांच्या साली आणण मासेमारीच्या जुन्या जाळयाांच े 
तुकड ेएकत्र करून पाण्यात मभजवत. मग तयात खळ ककां वा  
स्टाचघ ममसळून ममश्रणावर दाब देत आणण पातळ तुकड े 
(ताव) बनवत. हे ताव सुकले की कागद तयार होत अस.े हा  
कागद ते मलदहण्यासाठी आणण चचत्र ेकाढण्यासाठी वापरत.  
चीनी लोकाांनी भेटवस्तुांना लपेटण्याचा आणण मभांतीांवर  
लावण्याचा कागद बनवला तसेच कागदी रुमालही बनवले.  

आज  
देखील मोठमोठ्या कारखान्याांमध्ये ववववध प्रकारचे कागद 
बनतात. काही कागद चचांध्याांपासून बनवतात. बरेचसे कागद 
लाकडाच्या लगद्यापासून बनवतात. लाकडाचा लगदा  
बनवण्यासाठी यांत्राद्वारे लाकडाच ेबारीक-बारीक तुकड ेकरतात. 
तयात पाणी आणण रसायने ममसळतात. यातून बनलेला लगदा 
मोठ्या रुळाांमधनू (रोलरमधनू) जाऊ ददल्यावर कागद तयार 
होतो.  
 
तुम्ही 
देखील चचांध्याांपासून साधा कागद तयार करू शकता.  
जुने तागाच ेकापड कापून छोटे-छोटे तुकड ेकरा. हे  
तुकड ेओढून-ताणून तयाांच ेधागे काढा. आईच्या मदतीने हे धागे 
पाण्यात दहा ममतनटे उकळवा.  
आता, यात अधाघ नलास स्टाचघ ममसळा. हे ममश्रण पुन्हा काही 
ममतनटे उकळवा. ममश्रण थांड होऊ द्या. मोरीमध्ये एक जाळी  
ठेवून तयावर हे ममश्रण ओता. जाळीवर ममश्रण सवघत्र सारखेच 
पसरवा. ही जाळी तयावरच्या धानयाांसह दोन कापडी  
तुकड्याांच्या मध्ये ठेवा आणण लाटण्याने लाटून धानयाांमधील 
पाणी काढून टाका. आता कापडी तुकड ेबाजूला करा. तुमचा 
कागद तयार झाला आहे. तो रात्रभर  
सुकू द्या. मग तयाला जाळीपासून  
हलकेच वेगळे करा, जेणेकरून तो  
फाटणार नाही. आता तयावर  
मलखाण करा.   



चीनी लोकाांना ज्ञात होत े
की शाई कशी बनवायची. 
ते जळतया ददव्याच्या वातीवर लोखांडाच ेझाकण धरून काजळी 
गोळा करत. अशाच प्रकारे ते देवदार व क्षाच ेलाकूड जाळून 
तयाचीही काजळी गोळा करत. या काजळीत झाडाच्या खोडातील 
चचकट रस ममसळून ते खळ बनवत. यात पाणी ममसळून ते 
चाांगले ढवळत. ही शाई बनल्यावर ते ततचा वापर मलदहण्यासाठी, 
चचत्र ेकाढण्यासाठी आणण छपाईसाठी करत. 

आज 
देखील बारीक चणूघ ककां वा काजळी, तेल आणण 
रसायने याांच्यात ममसळून ववववध प्रकारच्या 
रांगीबेरांगी शाई बनवल्या जातात. या शाई 
मलदहण्यासाठी, छपाईसाठी, चचत्र ेकाढण्यासाठी, 
मशक्के मारण्यासाठी, नक्कल करण्यासाठी वगैरे 
वापरतात.    
 
तुम्ही  
देखील स्वत:साठी शाई बनवू शकता. 
एक थाळी मेणबत्तीच्या ज्योतीवर थोडावेळ धरा 
आणण मग ज्योत ववझवून टाका. थाळीवर 
ददसणारा काळा डाग ही काजळी आहे. या 
काजळीत दोन-तीन थेंब खाद्यतेल ककां वा यांत्रात 
र्ालण्याच ेतेल ममसळा. हे ममश्रण चाांगले 
हलवून एकजीव करा. तुमची काजळीची शाई 
तयार झाली. आता तुम्ही या शाईने मलहू 
शकता ककां वा चचत्र ेकाढू शकता.  



चीनी लोकाांना ज्ञात होत े
की ब्लॉक वप्रांदटांग कशी करायची. 
हजारो वर्ाांपूवीच तयाांनी या प्रकारच्या छपाईचा शोध लावला 
होता. चीनी लोक एका मोठ्या लाकडी ठोकळयावर शब्द मलहीत. 
मग शब्द मलदहलेला भाग सोडून लाकडाचा इतर भाग ते सोलून 
काढत. तयामुळे शब्दातील अक्षराांना उठाव येत असे. नांतर या 
लाकडी शब्दाला शाई लावून तयाला ते कागदावर दाबून धरत 
असत. यामुळे तया शब्दाची छाप कागदावर उमटत असे. चीनी 
लोकाांनीच प्रथमत: पुस्तकाची छपाई केली. जगातील 
पदहल्यावदहल्या कागदी नोटाांची छपाईसुद्धा तयाांनीच केली. 

आज 
आपण वॉलपेपर, पडदे, चादरी वगैरेंवर यांत्राांनी ककां वा हाताांनी नक्षी  
छापतो. छापखान्यात धातुच्या उठावदार अक्षराांचा वापर करून 
आपण कागदावर शब्द छापतो. अशा प्रकारे व त्तपत्रे, पुस्तके 
आणण मामसके तयार होऊन आपल्याला ममळतात.    
 
तुम्ही 
स्वत:देखील छपाईचा ठोकळा तयार करू शकता. 
एका कच्च्या बटाट्याच ेदोन तुकड ेकरा. एका तुकड्याच्या सपाट 
प ष्ठावर एक त्रत्रकोण काढा. त्रत्रकोणाच्या भोवतालचा भाग कापून 
टाका. यामुळे त्रत्रकोणाला उठाव येईल. आता हा त्रत्रकोणी भाग 
स्टॅंवप ांग पॅडमधील शाईवर दाबा ककां वा तयावर शाई लावा ककां वा 
रांगवा. मग या त्रत्रकोणी ठोकळयाची नक्षी कागदावर छापा. तुम्ही 
छपाईचा ठोकळा बनवला आहे. अशाचप्रकारे तुम्ही वेगवेगळी 
नक्षी आणण रांग असलेले ठोकळे तयार करू शकता.  



चीनी लोकाांना ज्ञात होत े
की होकायांत्र कसे बनवायच.े प्राचीन चीनी पुस्तकाांतील 
मलखाणावरून असे ददसते की चीनी लोकाांना चुांबकाववर्यी ज्ञान 
होते. ते पाण्यात तरांगत असलेल्या लाकडावर चुांबक दगड ठेवत. 
लाकूड कफरायच ेथाांबले की चुांबकाच ेटोक नेहमी दक्षक्षणोत्तर ददशते 
श्चस्थर राहात असे. हे होकायांत्र होते. चीनी लोक ददशा 
शोधण्यासाठी या चुांबक दगडाच्या दक्षक्षण ददशा दशघवणाऱया 
टोकाची मदत रे्त.   

आज 
आपण होकायांत्रात चुांबक दगडाऐवजी चुांबक सुई वापरतो.  
ददशा शोधण्यासाठी आपण सुईच्या उत्तर ददशा दशघवणाऱया 
टोकाचा वापर करतो.  
जहाजाच ेकप्तान, वैमातनक आणण स्काऊटमधील लोक ददशा 
शोधण्यासाठी होकायांत्राचा वापर करतात. 
 
तुम्ही  
स्वत:सुद्धा होकायांत्र बनवू शकता. 
एका स्टीलच्या सुईवर वारांवार एकाच ददशनेे एका टोकाकडून 
दसुऱया टोकापयांत चुांबक र्ासत न्या. सुईला एका कागदाच्या 
तुकड्यात बाांधा. कागदाच्या कडलेा एक धागा जोडा, जेणेकरून 
सुई सरळसोट लटकत राहील. धानयाच्या दसुऱया टोकाला एक 
छोटी सपाट काडी बाांधा. सुईला एका काचचे्या बरणीत लटकत 
ठेवा आणण काडी बरणीच्या तोंडावर श्चस्थर ठेवा. आतील कागद 
बरणीला स्पशघ करणार नाही, याची खात्री करुन घ्या.  
सुई कफरायची थाांबली की ततच ेएक टोक उत्तर ददशा दाखवेल. हे 
टोक रांगवा. हे टोक नेहमी उत्तर ददशाच दाखवेल. आता इतर 
ददशा शोधा. उत्तरेकड ेतोंड करून उभे राहा. तुमच्या  
उजव्या हाताला पूवघ ददशा आहे आणण डाव्या  
हाताला पश्चिम ददशा आहे. दक्षक्षण ददशा  
तुमच्या पाठीमागे आहे. हे होकायांत्र  
तुम्ही ददशा शोधण्यासाठी र्रात,  
रस्तयावर तसेच  
बागेत वापरू शकता.  



चीनी लोकाांना ज्ञात होत े
की जहाजात पाणी मशरले तरी जहाज तरांगत राहील, अशी जहाजे 
कशी बनवायची. चीनी लोकाांनी जहाजाांमध्ये दोन्ही बाजूांना अनेक 
लाकडी मभांती बाांधल्या. जहाजाच्या एखाद्या भागात पाणी मशरले 
की लाकडी मभांतीांमुळे ते इतर भागाांत जाण्यापासून रोखले जाई. 
यामुळे जहाज तरांगत राहात असे.  

आज 
देखील आपण मालवाहू बोटी, जहाजे, पाणबुड्या याांच्यामध्ये 
पाणी रोखनू धरतील, असे भाग बाांधतो. जहाजाची काही हानी 
झाली आणण तयात पाणी मशरले तर तया भागाच ेदरवाजे र्ट्ट बांद 
करून पाणी ततथेच अडवले जाते. 
 
तुम्ही  
पाणी रोखनू धरणारे हे भाग जहाज तरांगत ठेवतात, हे पडताळून 
पाहू शकता. 
दधुाच ेदोन ररकामे डबे एकमेकाांलगत बाांधा. हे बनले तुमच ेदोन 
भाग असलेले जहाज! दोन्ही डबे झाकण लावून बांद करा आणण 
तुमच ेहे जहाज पाण्याच्या टबमध्ये ठेवा. तुमच ेजहाज तरांगू 
लागेल.  
दोन्ही डब्याांमध्ये असलेली हवा जहाज बुडू देत नाही.  
आता एका डब्याच ेझाकण उर्डा आणण तयात पाणी मशरू द्या. 
आताही तुमच ेजहाज तरांगत आहे, असे ददसेल. कारण दसुऱया 
डब्यात असलेली हवा जहाज बुडू देत नाही.  
आता दसुऱया डब्याच ेझाकण उर्डून तयातही पाणी मशरू द्या. 
बर्ा, तुमच ेजहाज बुडू लागले आहे.  



चीनी लोकाांना ज्ञात होत े
की कापड जलरोधी कसे बनवायच.े 
फार फार वर्ाांपूवी चीनी लोक बऱयाचदा एका दठकाणाहून 
दसुरीकड ेस्थलाांतर करत. ते तयाांच्या सामानाच्या पेट्या उांटाच्या 
पाठीवर लादत. या पेट्या झाडाच्या पातळ फाांद्याांपासून बनत. 
पेट्याांना ते लोकरी कापडाने झाकत. या लोकरी कापडावर ते 
चरबीचा लेप देत. चरबीमुळे लोकरीच ेकापड जलरोधी बनत असे 
आणण पावसाच्या पाण्याने पेटीतील सामान ओले होत नसे.  

आज 
देखील आपण रेनकोट, तांब,ू सीटवरच ेआवरण, दधुाच ेडबे आणण 
अशा असांख्य वस्तुांवर जलरोधी पदाथाघच ेआवरण चढवतो. हे 
जलरोधी पदाथघ रबर, मेण, प्लास्टीक, लाख, डाांबर याांपासून 
बनलेले असतात.  
 
तुम्ही 
कागद जलरोधी कसा बनतो, हे पडताळून बर्ू शकता.  
व त्तपत्राचा कागद घ्या. तयाच्या एका भागावर मेण रगडून 
जाडसर थर द्या. मेणाचा थर ददलेल्या भागावर पाणी टाका.  
थोड ेपाणी मेणाचा थर न ददलेल्या  
भागावरही टाका.  
मेणाचा थर ददलेल्या भागातून पाणी आत  
णझरपत नाही, तर मेणाचा थर न ददलेल्या 
भागातून पाणी आत णझरपते, हे तुम्हाला  
ददसून येईल.  



चीनी लोकाांना ज्ञात होत े
की आपले काम सुलभ करण्यासाठी चाकाचा वापर कसा 
करायचा.  
तयाांनी अवजड सामान वाहून नेण्यासाठी एकचाकी ढकलगाडी 
बनवली.  
तयाांनी मातीला आकार देऊन भाांडी बनवण्यासाठी कुां भाराच ेचाक 
बनवले. 
तयाांनी लोकाांची वाहतूक करण्यासाठीही गाड्या बनवल्या.  

आज 
देखील आपण चाकाचा वापर ववववध प्रकारे करतो. 
आपण तान्या बाळाांच्या गाड्याांमध्ये चाके वापरतो. 
आपण फतनघचरच्या पायाांमध्ये चाके वापरतो.  
आपण खेळण्याांमध्ये चाके वापरतो. 
आपण एकचाकी ढकलगाड्या, हातगाड्या, मोटरगाड्या, 
रेल्वेगाड्या आणण ववमानाांमध्ये चाके वापरतो.  
 
तुम्ही 
पडताळून पाहू शकता की चाकामुळे कामे कशी सुलभ  
ररतीने होतात. 
एका छोट्या खोक्यात पुस्तके भरा आणण खोका  
फरशीवरून खेचत न्या. नांतर हाच खोका तुमच्या  
रोलर स्केटवर ठेवा आणण खेचत न्या.  
रोलर स्केटच्या चाकाांवरून 
अवजड खोका सहज खेचत 
नेता येतो, हे तुम्हाला  
जाणवेल.  



हजारो वर्ाांपूवी चीनी लोकाांना ककतयेक महत्त्वाच्या वस्तू ज्ञात 
होतया तसेच तयाांनी तया बनवल्याही होतया.   
ककती आियाघची गोष्ट आहे!  
जगाच्या वेगवेगळया भागाांतील लोकाांना या वस्तुांबद्दल कळले, 
तेव्हा तेदेखील तशा वस्तू बनवून वापरू लागले.  
एकचाकी ढकलगाड्या कशा बनवायच्या, हे मशकून तयाांनी आपले 
काम सहज-सुलभ केले. 
पुस्तकाांची छपाई कशी करायची, हे मशकून तयाांनी आपले आयुष्य 
मनोरांजक बनवले.    
तुमच्या अवतीभवती पाहा. 
आपले काम आणण एकूणच दैनांददन जीवन सहजसुलभ आणण 
आनांदी करण्यासाठी आपणही अनेक मागघ शोधले आहेत.  

समाप्त  


